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ــگاهى و نيز  محقق ارجمند، آقاى دكتر حسـين نوين، با توجه به تخصص دانش
خاستگاه آذربايجانى خود، به بحث و بررسى علمى تاريخ زبان آذرى در آذربايجان 
پرداخته است. وى از منابع و اسناد معتبر تاريخى، تاريخ زبان، فرهنگ و محدوده ى 
جغرافيايى آذربايجان و مناطق هم جوار، آثار ادبى (عمدتا اشعار مشهور به فهلويات)، 
ــود در زبان كنونى آذربايجان و جزاير زبانى بازمانده از زبان  ــا  ى آذرى موج واژه ه
ــو به گذشته و  ــنده از يك س ــت. بنابراين نويس كهن آذربايجان، بهره گرفته اس
تاريخچه ى مردمان باستانى و تمدن ها  ى قديمى منطقه و بخش هايى از ايران از 
منظر زبا ن شناسى و تاريخ نگارى علمى اشاره دارد، و از سوى ديگر به بحث ها  يى 
در خصوص ادبيات عامه، گويش هاى مناطق و واژه ها  ى رايج در بين توده ى مردم 
مى پردازد. افزون بر اين، دوران بعد از اسالم را كه مى توان از مهم ترين دوره ها  ى 
تاريخ آذربايجان از حيث دگرگونى ها   دانست، به خوبى مورد بررسى قرار داده است.

در كتاب تاريخ زبان آذرى در آذربايجان اشاره به اين مطلب شده است كه گروهى 
زبان تركى رايج در آذربايجان را زبان بومى و تاريخى اين منطقه معرفى كرده اند و 
ريشه ى آن را به اقوام باستانى مربوط مى دانند. برخى ديگر هم با استناد به شواهد 
گوناگون، زبان بومى منطقه ى آذربايجان را غير از زبان كنونى دانسته اند و رواج 
ــاخه ى زبان ها  ى ايرانى در اين منطقه تا دوره ى صفويه  زبانى آن را مربوط به ش

مى دانند. 
شروع مطلب اين كتاب ارزشمند «سخن ناشر» است. بنا به گفته ى ناشر، نمايى 
ــتان تا دوران  ــخ و زبان در منطقه ى آذربايجان از عهد باس ــى از موضوع تاري كل
معاصر با استفاده از شواهد و مدارك معتبر و علمى در اين كتاب ارائه شده است. 
موضوعى كه محل مناقشه دو ديدگاه متفاوت در رابطه با ماهيت «زبان» و «تاريخ 
آذربايجان» است. در مقدمه اى هم كه به نگارش انتشارات تمدن ايرانى درآمده، 
ــكل  ــخن رفته كه بيش تر حول محور زبان ش از مباحث هويتى در آذربايجان س
ــى درونى ميان نخبگان آذربايجان به وجود آورده  مى گيرد؛ موضوعى كه چالش
ــر و مقدمه، در هشت فصل، مباحث مختلفى با  ــت.  پس از اتمام سخن ناش اس
توضيحات جامع ارائه شده است. پايان بخش هر فصل به «يادداشت ها» اختصاص 

دارد كه به شرح بيش ترى در مورد نكات ارائه شده مى پردازد.
ــاره  فصـل اول: اقـوام آريايى. در آغاز اين فصل به «مهاجرت اقوام آريايى» اش
ــود. از سوى محققان نظريه ها  ى متفاوتى در رابطه با مهاجرت آرياييان به  مى ش
فالت ايران ارائه شده است. اين نظريه ها   اغلب بر اساس يافته هاى زبان شناسى، 
ــاير ابزار زندگى باقى مانده از اقوام گذشته شكل  ــكار و س ــفالينه ها، وسايل ش س
گرفته اند. موضوع بعدى «گروه ها  ى آريايى» است. مطالعات تاريخى نشان داده كه 
گروه ها  ى مهاجر آريايى هفت قبيله بودند كه بر اثر بالياى جّوى و طبيعى به ايران 
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كوچ كردند و در فالت ايران با بوميان محلى آميختند و حاكميت ها  ى متعددى 
در آن جا پديد آوردند. موضوع سوم اختصاص به «سرزمين اصلى آرياييان» دارد 
كه مطالب ارزنده اى در اين ارتباط ارائه شده است. پايان بخش فصل اول «جدايى 
ــت. بر اساس نظريه ى زبان شناسان، تاريخ زبان ها  ى ايرانى  زبان ها  ى ايرانى» اس

بعد از مهاجرت آريايى ها   به سه دوره ى اصلى تقسيم شده است.
ــامل دو بخش با  فصل دوم: اقوام باسـتانى (ايرانى و آذربايجانى). فصل دوم ش

عناوين «ايران بزرگ» و «اقوام باستانى آذربايجان» به شرح زير است:
ــان هيتى ها  ، هيون ها  ،  ــه موضوعاتى چون ميتايى ها   و هيتى ها  ، زب بخش اول ب
ــاره به چند موضوع دارد كه در  ــيان، و سيماشيان مى پردازد. بخش دوم اش كاس
ارتباط با هر يك از آن ها توضيح كامل و جامعى داده شده است. اين موضوعات 
عبارتند از: هوريان، لولوبيان، كوتيان، ماتنا، آالن ها   (آس ها)، زبان اويغورى از اعقاب 
آالن ها  ، قوم ايرانى سرمت ها  ، سكاها، ايرانى بودن ريشه ى اقوام سكايى و سرمتى، 
قوم اورارتو در آذربايجان، قوم آشور، ماد ها  ، نام شهر ها  ى ماد، نام رود ها  ى مادى، 

زبان اوستايى و مادى.
فصل سـوم: آذربايجان در تاريخ گذشـته ايران. اين فصل پانزده عنوان را در بر 
مى گيرد. مؤلف ابتداى فصل را با موضوع «نام آذربايجان» شروع مى كند. در بحث 
بعدى با عنوان «در وجه تسميه ى واژه ى آذربايجان» كوشيده است معناى آن را 
بيابد. در ادامه، با طرح موضوعاتى ارزشمند، فصل سوم را به پايان مى رساند. اين ها 
ــى، آذربايجان در زمان اشكانيان، مغان  عبارتند از: آذربايجان در روزگار هخامنش
آذربايجان، آذربايجان در عهد ساسانى، آذربايجان بعد از اسالم، زبان آذربايجان در 
ــكانى و ساسانى، زبان و گويش هاى موجود در ايران دوره ى ساسانى،  دوره ى اش
ــرك بودن آذربايجان در بعضى منابع خارجى، ترك بودن آذربايجان در بعضى  ت
منابع داخلى، اولين مهاجرت رسمى تركان به آذربايجان و سرآغاز غارت و ويرانى، 
تداوم مهاجرت تركان به آذربايجان در روزگار سلجوقيان، تاريخ مختصر آذربايجان 

در دوره ها  ى مغول و تيمورى، دوره ى صفويه و بعد از آن.
فصـل چهارم: محدوه ى جغرافيايى آذربايجان. براى توصيف دقيق مطالب اين 
فصل، در آغاز مبحث «استنادات جغرافيايى» مطرح شده است. مؤلف مى نويسد 
كه محدوده ى جغرافيايى آذربايجان از قديم ترين زمان در شمال ايران تا رود ارس 
امتداد داشته است. او معتقد است هرچند تعيين دقيق مرز جغرافيايى اين ايالت، 
از نظر تاريخى مشكل است، اما طرح نظر جغرافى دانان قديم، در اين راه گره گشا 
خواهد بود. در ادامه به اسنادى از سده ها  ى پيشين استناد مى كند كه اشاره به اين 

موضوع داشته اند. سپس شرح مبسوطى در مورد عناوين زير داده شده است:
ــاكنان آن، اران پايگاه زبان و فرهنگ  اران و محدوده ى جغرافيايى آن، اران و س
ايرانى، ريشه ى ايرانى واژه ى اران، مشتركات تاريخى و فرهنگى آذربايجان و اران، 
اولين ورود تركان به آلبانياى قفقاز، چگونگى تغيير نام اران به آذربايجان، فرقه ى 

دموكرات آذربايجان.
فصل پنجم: زبان تركى و آذرى در آذربايجان. نگارنده در فصل پنجم به تشريح 
ــده مبحث مرتبط با موضوع فصل مى پردازد. براى اداى اين منظور، توضيح  هج

كامل و جامعى در مورد مباحث زير ارائه شده است:
عوامل مؤثر در رواج زبان تركى در آذربايجان، اختالف موجود در لهجه ها  ى تركى، 
سابقه ى كتابت تركى در آذربايجان، زبان تركى آذربايجان در قرن هفتم، شاعران 
ــى  ــخصات زبان تركى آذربايجان هم متأثر از فارس ترك زبان در آذربايجان، مش
است، مشخصات ساختار زبان كنونى آذربايجان، درباره ى زبان كنونى آذربايجان، 
ــابقه ى تاريخى اصطالح آذرى، درباره ى اصطالح  گويش ها  ى كنونى آذرى، س
ــان آذرى از ديدگاه تاريخى، تاريخ زبان آذرى در  ــاره ى زبان آذرى، زب آذرى، درب
ــوى در آذربايجان، زبان درى  ــان، علت اضمحالل زبان آذرى، زبان پهل آذربايج

آذربايجان، زبان فارسى در آذربايجان.
فصل ششـم: سـير تاريخى منابع زبان آذرى (آذربايجان). اين فصل در چهارده 
بخش به ترتيب زير همراه با توضيحات كامل و ارزشمند به نگارش درآمده است: 
ــه، زبان آذرى بعد از  ــتان، زبان آذرى در دوره ى ميان ــان آذرى در دوره ى باس زب
ــالم، زبان آذرى در قرن ها  ى پنجم و ششم هجرى، زبان آذرى در قرن ها  ى  اس
هفتم، هشتم و نهم هجرى، زبان آذرى در قرن ها  ى دهم و يازدهم هجرى، زبان 
آذرى و فارسى آذربايجان در سده هاى ها  ى اخير، زبان مردم آستارا، زبان فارسى در 
منطقه ى قراداغ اهر، فهلويات و زبان مردم قزوين، عبيد زاكانى چهره ى درخشان 
زبان عمومى قزوين، شاعران قزوين در قرن دهم و بعد از آن، گويش رامندى و 
لهجه ها  ى قديمى قزوين. پايان بخش فصل ششم كتاب، «ادوارد براون و زبان 

مردم قزوين» است.
فصـل هفتم: نمونه ها  يـى از آثار باقى مانده از زبان آذرى. اين فصل در 34 عنوان 

زير، نمونه ها  يى از زبان آذرى را همراه با جداول مختلف به بحث كشيده است:
ــوب اردبيلى، پيره  ــى، صحاح الفرس، همام تبريزى، دوبيتى يعق ــدى طوس اس
انوشيروان، دوبيتى از شاعرى به نام خليفه صادق خليفه ى آستان صفوى، دوبيتى 
ــاعرى به نام معالى، دوبيتى از شاعرى به نام راجى، حمداهللا مستوفى، شيخ  از ش
صفى، تاج النساء ماما عصمت، مهان كشفى، گوينده اى ناشناس، فهلويات شمس 
ــى، لغات آذرى در تحفه االحباب، لغات آذرى در برهان قاطع، صادق كيا و  مغرب
ــى، آخرين بقاياى زبان آذرى،  ــاله ى روحى انارجان لغات آذرى در آذربايجان، رس
تات و لهجه تاتى، اختالف تات ها   و ترك ها  ى قزلباش، موضوع «تات» از زمان 
ــاه عباس و فزونى ترك ها  ، گويش مردم كرينگان، گويش پهلوى در زنجان،  ش
ــتانى  ــق ديگر آذرى زبان، نمونه اى چند از لغات آذرى، تأثير زبان ها  ى باس مناط
ايرانى در زبان آذرى، تاتى و هرزنى، مقايسه ى تطبيقى چند واژه ى تاتى و پهلوى، 
درباره ى زبان هرزنى، مقايسه ى چند واژه ى هرزنى و اوستايى، مقايسه ى چند واژه 
ــى ابزار و آالت كشاورزى  ــتايى. «نام فارس از گويش كرينگان با چند واژه ى اوس

آذربايجان» آخرين موضوع مطرح شده ى اين فصل است.
ــت عنوان،  فصل هشـتم: فرهنگ و زبان ايرانى در آسـياى صغير. در ذيل هش
موضوع فصل مورد بررسى قرار گرفته است. اين عناوين عبارتند از: فرهنگ ايرانى 
در آسياى صغير، زبان فارسى آسياى صغير، سرآغاز توجه رسمى به زبان تركى، 
جايگاه ضعيف زبان تركى در سرزمين عثمانى، عدم اقبال مناسب به زبان تركى، 
آغاز عصر طاليى امپراتورى عثمانى، فارسى زبان رسمى مكاتبات ادارى عثمانى، 

دامنه ى زبان فارسى در سرزمين عثمانى.
فهرست منابع. پس از اتمام فصول، «فهرست منابع» در دو بخش «كتاب ها» و 
«مقاالت»، به نگارش درآمده است. اين مآخذ بر اساس نام نويسنده و به ترتيب 

حروف الفبايى تنظيم شده اند.
نمايـه. صفحات پايانى كتاب به «نمايه» اختصاص دارد كه به صورت عام و به 

ترتيب حروف الفبا تنظيم شده است.

سخن پايانى 
ــناخت بيش تر پديده ى زبان در  ــنده با چاپ اين كتاب گام تازه اى براى ش نويس
آذربايجان برداشته است. اين اثر به طور دقيق پاسخگوى سؤاالتى در خصوص 

زبان، فرهنگ و تاريخچه ى آذربايجان خواهد بود.
ــو  ــان آذرى در آذربايجان مى تواند از يك س ــمند تاريخ زب ــن كتاب ارزش بنابراي
ــايد، و  ــگران و عالقه مندان به تاريخ ايران بگش دريچه اى جديد به روى پژوهش
ــاى طرح مسائل علمى و تاريخى پيرامون تاريخ  ــوى ديگر مى تواند راه گش از س

منطقه ى آذربايجان باشد.
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